
Ata 
SÍNTESE DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2015, 
CORRESPONDENTE À TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Ao 1º (primeiro) dia do mês de junho de 2015, às 

19h (dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, o Presidente Milton 
Thomas mencionou que a ata da oitava sessão ordinária do ano de 2015, conforme o 
Regimento Interno desta Casa esteve publicada no mural desde o dia 26 de maio de 2015, 
e esta sem propostas de emenda, foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente 
o presidente saudou os seguintes Vereadores: Roque Gilberto Bourscheid, Vilmário Jorge 
Szynwelski, Luis Noschang, Pedro Afonso Trapp, Maurício Klein Gonçalves, Mauri José 
Klein, Iolanda Isabel Seibel Ludwig e Adalberto José Strieder. O Presidente saudou 
também o assessor jurídico Protásio, o assessor da Mesa Diretora Neimar, a secretária 
Patrícia, a professora Iracema Frolich, o Sr. Vilmar Ludwig e o Sr. Ademir Kieling. Por fim, 
estendeu sua saudação ao representante da Associação da Linha Doze, a todos os 
presentes na sessão e aos ouvintes da Rádio Gêmeos. CORRESPONDÊNCIAS: Em 
seguida o primeiro secretário, vereador Roque Gilberto Bourscheid, realizou a leitura das 
seguintes correspondências recebidas: Ofício encaminhado pelo Senado Federal em 
resposta a moção nº 06/2015; Convite para o café solidário da Emater (02/06/2015); 
Convite para a Conferência Municipal de Saúde (12/06/2015); Ofício nº 310/2015 do chefe 
de gabinete do Governador – João Carlos Mocellin; Ofício da Secretária Municipal de 
Saúde - relatório detalhado do quadrimestre anterior 1º quadrimestre de 2015. Presidente 
mencionou que o referido relatório ficará à disposição dos vereadores na secretaria da 
Câmara.GRANDE EXPEDIENTE: Luis Noschang, líder da bancada do PMDB, saudou o 
presidente, os colegas vereadores, o assessor jurídico, assessor da Mesa Diretora, 
secretária e os presentes na sessão. Desejou aos munícipes e aos ouvintes da Rádio 
Gêmeos uma boa semana. Da mesma forma desejou a todos uma boa sessão. O 
vereador Roque Gilberto Bourscheid, líder da bancada do PT, saudou o presidente e os 
vereadores. Em nome da bancada do PT, lembrou que no presente dia além de ter 
iniciado a semana do meio ambiente é também comemorado o dia mundial sem tabaco. 
Lembrou que nessa data são celebrados os avanços no combate ao cigarro, bem como, 
no combate à todas as doenças relacionadas com o hábito de fumar. Mencionou que 
segundo dados do Ministério da Saúde, do ano de 2006 até o presente momento, o Brasil 
conseguiu reduzir em 30% a população fumante. Referiu ainda que esse é um trabalho 
que vem sendo realizado nos municípios, estados e no país e que deve ser aprofundado. 
Registrou sua participação, e do funcionário Neimar Fernando Drüs, no evento 
denominado ERCO - Encontro Regional de Controle e Orientação – 2015, realizado pelo 
TCE RS, em Santo Ângelo, no dia 27 de maio de 2015. Pontuou que o encontro teve a 
presença do conselheiro presidente César Miola, autoridade máxima do Tribunal de 
Contas do Estado do RS, pessoa respeitada no estado e país. Em seguida destacou a 
importância desse encontro, que foi de iniciativa do TCE RS, afirmando que o mesmo veio 
ao encontro dos municípios, não para fiscalizar, nem para multar, mas sim para orientá-
los. Expressou ainda sua estranheza por não ter testemunhado neste encontro a 
participação de representante do Poder Executivo de Cândido Godói. Posteriormente 
mencionou que prestigiou e participou da festa do centenário da comunidade Nossa 
Senhora Auxiliadora da Linha Godói Centro, realizado no dia 24 de maio de 2015. 
Parabenizou o Presidente da comunidade, o Sr. Gilberto Fogel e o presidente da 
Comissão Organizadora do evento, o Sr. Gilberto Berres e em nome deles parabenizou 
toda a comunidade da Linha Godói Centro. Finalizou desejando a todos uma boa sessão. 
O Vereador Pedro Affonso Trapp, do PSB, saudou o presidente, os colegas vereadores e 
o público presente na sessão. O vereador agradeceu à Brigada Militar, na pessoa do Sr. 
Valdemar Bourscheid e Adriano Jung que prontamente o atenderam na ocasião do furto de 
sua residência, ocorrido no dia 31 de maio. Agradeceu o espaço e desejou uma boa 
sessão a todos. O vereador Mauricio Klein Gonçalves, saudou o presidente, os colegas de 
bancada, os demais colegas vereadores, os funcionários da Casa, o público presente e os 



ouvintes da Rádio Gêmeos. Inicialmente parabenizou a Secretaria Municipal da Saúde, na 
pessoa do secretário Jaime Welter, bem como toda equipe de saúde, pelo belo trabalho 
realizado na campanha da vacinação contra gripe. Destacou que 96% 
das pessoas enquadradas no chamado grupo de risco, no município de Cândido Godói 
foram vacinadas. Frisou que essa porcentagem é importante frente ao grande movimento 
realizado em nível nacional para a campanha de vacinação. Salientou ainda que 
aproximadamente 200 vacinas sobraram da campanha e que provavelmente as mesmas 
serão disponibilizadas para vacinar demais pessoas não enquadradas no grupo 
mencionado acima. Em seguida frisou a importância de o governo federal e estadual 
estudarem a possibilidade de nos próximos anos disponibilizar um maior número de 
vacinas para tentar atender a população em geral. Finalizou desejando a todos uma boa 
semana de trabalho e uma boa sessão. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO 
APRESENTADOS: Projeto de Lei nº 028/2015 – Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
convênio com o Município de Santo Cristo - RS, e dá outras providências; Projeto de Lei 
nº 029/2015 – Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação 
Comercial e Industrial (ACI) com objetivo de realizar o bolão de prêmios; Projeto de Lei nº 
030/2015 – Dispõe sobre repasse a entidade sem fins lucrativos do Município; Projeto de 
Lei nº 031/2015 – Dispõe sobre repasse a entidade sem fins lucrativos do 
Município; Projeto de Lei nº 032/2015 – Abre crédito suplementar no orçamento municipal 
vigente no valor de R$ 73.900,00.PROJETOS DO PODER EXECUTIVO COM PARECER 
(votados): Projeto de Lei nº 012/2015 – Abre crédito suplementar no Orçamento 
Municipal vigente no valor de R$ 485.174,31. Durante a discussão os vereadores Pedro 
Afonso Trapp, Roque Gilberto Bourscheid, Iolanda Isabel Seibel Ludwig, Mauricio Klein 
Gonçalves e Luis Noschang fizeram seus pronunciamentos em relação ao projeto, todavia, 
após a discussão, o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos; Emenda nº 
05/2015 ao projeto de lei nº 020/2015 - Altera o art. 1º do projeto de Lei nº 20/2015 do 
Poder Executivo.Durante a discussão os vereadores Roque Gilberto Bourscheid, Iolanda 
Isabel Seibel Ludwig, Vilmário Jorge Szynwelski, Pedro Afonso Trapp, Adalberto José 
Strieder e Mauri José Klein fizeram seus pronunciamentos em relação a proposta de 
emenda, todavia, após a discussão, foi realizado acordo de líderes e em seguida a mesma 
foi aprovada por 7 votos favoráveis e 1 ausência da vereadora Iolanda; Projeto de Lei 
nº 020/2015 com a emenda nº 05/2015 – Cede o uso gratuito de Bens Públicos 
Municipais.Durante a discussão os vereadores Pedro Afonso Trapp, Iolanda Isabel Seibel 
Ludwig, Roque Gilberto Bourscheid, Adalberto José Strieder e Vilmário Jorge Szynwelski 
fizeram seus pronunciamentos em relação ao projeto, todavia, após a discussão, o mesmo 
foi aprovado por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 023/2015 – Autoriza o 

Executivo Municipal a realizar comodato de Lote do Condomínio Industrial. Durante a 
discussão os vereadores Roque Gilberto Bourscheid e Mauricio Klein Gonçalves fizeram 
seus pronunciamentos em relação ao projeto, todavia, após a discussão, o mesmo 
foi aprovado por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 027/2015 – Abre crédito 
suplementar no Orçamento Municipal vigente no valor de R$ 16.500,00. – Durante a 
discussão o vereador Adalberto José Strieder fez seu pronunciamento em relação ao 
projeto, todavia, após a discussão, o mesmo foi aprovado por unanimidade de 
votos. MATÉRIA DO PODER LEGISLATIVO: PROJETOS DE RESOLUÇÕES DO 
PODER LEGISLATIVO PARA APRESENTAÇÃO: Projeto de Resolução nº 10/2015 - 
Autoriza a renúncia de valor da dotação orçamentária do Poder Legislativo de Cândido 
Godói – RS.Foi realizado acordo de líderes e em seguida o mesmo foi aprovado por 7 
votos favoráveis e 1 ausência do vereador Luis. Projeto de Resolução nº 11/2015 - 
Abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo no valor de R$ 60.000,00.O 
referido projeto foi colocado em estudo. Projeto de Resolução nº 12/2015 - Altera os 
artigo 218, exclui seu parágrafo único, altera o artigo 222 e seu § 1º do Regimento Interno 
do Poder Legislativo de Cândido Godói.O referido projeto de resolução foi colocado em 
estudo. PROPOSIÇÕES: Roque Gilberto Bourscheid: - Moção: solicita que o Poder 
Legislativo envie MOÇÃO de congratulação à Rádio Noroeste de Santa Rosa, pelos 52 
anos celebrados no dia 20 de maio. – Aprovada por unanimidade de votos. - 
Moção: solicita que o Poder Legislativo envie MOÇÃO de congratulação à Srta. Samara 
Wobeto, pelo lançamento do livro “Poesias de Minha Infância”, na 11ª edição da Feira do 



Livro de Santa Rosa, nos dias 13 à 16 de maio. – Aprovada por unanimidade de 
votos. Vilmário Jorge Szynwelski: - Moção de Repúdio:solicita que o Poder Legislativo 
envie MOÇÃO de repúdio ao Projeto de Lei n. 190/2015, da Assembleia Legislativa do 
Estado, de autoria do deputado estadual Marcel Van Hattem, que institui, no âmbito do 
sistema estadual de ensino, o "Programa Escola sem Partido". – Aprovada por 6 votos 
favoráveis e 2 votos contrários. Milton Thomas: - Indicação:Indica ao Poder 
Legislativo que envie ofício à RGE para que efetue a substituição de postes da rede de 
distribuição elétrica na área compreendida pelas seguintes ruas e avenidas do município 
de Cândido Godói: Rua Anchieta, Travessa Henrique Acker, Avenida Concórdia e Avenida 
Redenção. Seja ainda anexado ao ofício o abaixo assinado composto pelos moradores 
das faixas indicadas.EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Oprimeiro a falar foi o vereador Luis 
Noschang, do PMDB, que saudou o presidente, os colegas vereadores, os servidores, as 
senhoras e os senhores presente na sessão. Da mesma forma saudou os radiouvintes da 
Rádio Gêmeos e os munícipes. Inicialmente mencionou sentir-se honrado quanto ao 
recebimento do livro “Confesso que lutei – o discurso de despedida de Pedro Simon do 
Senado” de autoria do ex-senador Pedro Simon. Registrou que o referido ex-senador 
completou 85 anos em janeiro de 2015 e que possui 60 anos de vida pública, sendo 
desses, 30 anos membro do Senado Federal. Destacou ainda que o mesmo lutou pela 
democracia brasileira e que agora faz jus a essa menção. Em nome do partido do PMDB, 
manifestou o seu reconhecimento ao trabalho realizado pelo ex-senador Pedro Simon. Em 
seguida fez referência ao comentário realizado pela vereadora Iolanda na sessão anterior, 
em que a mesma mencionou que a multa por não nomear médico através de concurso 
público acometida ao atual prefeito é também de responsabilidade dos ex-prefeitos Dr. 
Anencir e Dr. Valdi. O vereador afirmou ser evidente que os problemas por não nomear 
médico através de concurso público não são recentes, mas registrou que os problemas 
envolvendo esses dois prefeitos já foram justificados junto ao Tribunal e Ministério Público 
do Trabalho, com a aceitação da justificativa por estes. Lembrou ainda que o 
descumprimento do TAC começou no dia 19 de setembro de 2014, gestão do atual 
prefeito. Registrou ainda que no final de janeiro do ano de 2015 o valor da multa estava 
em R$ 366.000,00, sendo que o valor diário por descumprimento do TAC cobrado é de R$ 
3.000,00. Segundo o vereador Luis, o real motivo de o TAC acabar sendo descumprido, ou 
então não devidamente justificado o seu não cumprimento, é que a assessoria jurídica da 
atual Administração não tomou as medidas cabíveis ou necessárias nas suas justificativas 
e por isso o atual prefeito está sendo penalizado. Esclareceu que o Dr. Anencir e Dr. Valdi 
estão livres de qualquer acusação quanto a esse assunto. Finalizou deixando seu abraço 
aos munícipes, aos presentes na sessão, aos colegas vereadores e aos servidores da 
Casa. Desejou uma ótima semana com muita saúde e paz. Agradeceu o seu 
espaço. O segundo a falar foi o vereador Roque Gilberto Bourscheid, do PT, que saudou 
o presidente, os colegas vereadores, o público presente na sessão e os ouvintes da Rádio 
Gêmeos. Iniciando seu pronunciamento disse que houve exageros nos pronunciamentos 
de alguns vereadores na sessão passada. Disse que os vereadores se ampararam na 
imunidade parlamentar conferida pela Constituição Federal, mas que os mesmos devem 
ter cuidado porque a imunidade tem limites. Em seguida reforçou o pronunciamento 
realizado pelo vereador Luis, dizendo que o ex-prefeito Valdi Luis Goldschmidt, nos limites 
de sua gestão, foi responsável e corresponsável, e a gestão do ex-prefeito terminou no 
ano de 2012. Referiu que na página 674, do processo em questão, aparece o cálculo dos 
dias de descumprimento das exigências do Ministério Público do Trabalho pelo prefeito 
Valdi, constando também que o atual prefeito Guerino cumpriu o acordo feito com a 
Justiça do Trabalho até setembro de 2014 e que a partir dessa data a multa diária vem 
sendo cobrada. O vereador acredita que a vereadora Iolanda não teve acesso a esses 
dados e sustentou que a mesma não fez sua colocação de má-fé. Esclareceu que a multa 
não cabe ao ex-prefeito Dr. Anencir e nem ao Dr. Valdi e desejou que a justiça seja feita. 
Posteriormente mencionou que no governo Valdi a saúde era prioridade absoluta da 
Administração. Disse ainda que foi realizado o possível nessa área e que a população é 
testemunha desse trabalho. Mencionou que na Administração anterior não foi realizado 
tudo na Secretaria Municipal da Saúde, mas que fizeram muito para a população 
godoiense. Em seguida destacou algumas conquistas da Administração Valdi e Mário. 



Disse que quando assumiram a Administração não havia Plano Municipal de Saúde, 
defendendo que isso é básico e absolutamente necessário para realizar um bom trabalho. 
Defendeu ainda que foi a Administração passada que construiu o primeiro Plano Municipal 
de Saúde, inclusive com assessoria especializada. Além disso, lembrou que buscaram 
recursos também para a construção dos dois postos de saúde, argumentando que o antigo 
espaço estava pequeno para instalação de toda a equipe de saúde. Compraram uma nova 
ambulância e conseguiram também integrar ao serviço o Dr. Marcos que, segundo o 
vereador, fez história no município. Lembrou também que o município de Cândido Godói 
foi o primeiro município de toda região, e um dos primeiros do Estado, a possuir academia 
ao ar livre, que tem como função principal proporcionar saúde à população. Recordou da 
criação do projeto Mais Vida, Banda Municipal da Terceira Idade, da mesmo forma foi 
criado também grupos da Terceira Idade na Linha Pederneiras, Linha dos Louros, Linha 
Silva Jardim. Continuando a enumeração dos feitos da Administração passada, informou 
que reformaram os postos de saúde do interior do município de Cândido Godói, bem como 
abriram uma unidade do Posto de Saúde na Linha Pederneiras. Lembrou ainda que 
durante os oito anos de Administração Valdi e Mário, em termos de CODIS, foram 
investidos em média R$ 149.000,00 por mês, em consultas e exames para a população 
godoiense; compraram em média R$ 232.000,000 em medicamentos através de decisão 
do Fórum da Saúde; repassaram em média R$ 226.000,00 para Associação Hospitalar 
Santo Afonso; investiram R$ 147.000,00 anual no transporte de pacientes e ainda 
investiram em média de R$ 66.000,00 por mês de ressarcimento para pacientes que 
precisavam fazer alguma consulta que o SUS ou CODIS não cobria. Por fim, solicitou 
espaço, se possível, de algum colega vereador para terminar suas colocações. Agradeceu 
o seu espaço. O Terceiro a falar foi o vereador Vilmário Jorge Szynwelski, do PT, que 
saudou o presidente, os colegas vereadores, os funcionários da Casa, o público presente 
na sessão e os radiouvintes. Primeiramente fez uma colocação sobre a sessão anterior 
referente à moção de repúdio do vereador Mauricio. Registrou seu posicionamento 
favorável quanto à construção do Centro Administrativo da forma como o grupo de 
lideranças do município assumiu a discussão, com participação das entidades, dos 
poderes que compõem o Executivo e o Legislativo, juntamente com as entidades ACI, 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, escolas e outros. Falou que por vezes o vereador 
Mauricio vota contrariamente a uma moção de repúdio e em outras ocasiões 
favoravelmente. O vereador Vilmário disse ser favorável pela formação de uma comissão 
mista para discutir sobre a construção do Centro Administrativo, frisando a importância de 
se discutir o uso correto do recurso público para que não se cometa erros, que já 
ocorreram e que ainda ocorrem. Citou como exemplo, a obra da escola São Luiz Gonzaga, 
que está sendo construída no estádio municipal e que nem sequer foi discutida com o 
CPM da escola nem com a população. Segundo o vereador Vilmário, esse assunto devia 
ter sido amplamente discutido, porque há três assuntos envolvidos, sendo eles: um centro 
esportivo, o parque da Expocandi e futuramente a escola municipal. Frisou que uma obra 
irá atrapalhar a outra. Frisou novamente a importância de se realizar discussões com a 
população, Legislativo e Executivo quando a questão envolve recurso público. Lembrou 
que os moradores da Vila Esperança aguardam pela regularização da escritura de seus 
terrenos há décadas e que esse assunto foi discutido apenas por 3 ou 4 pessoas. O 
vereador Vilmário corrigiu a colocação feita pela vereadora Iolanda, afirmando que nos 
anos de 2005 a 2008 os recursos públicos foram gastos indevidamente com viagens a Foz 
do Iguaçu, Florianópolis, Santa Catariana e outros Estados, mas nos anos de 2009 a 2012 
a sobra dos orçamentos do Legislativo foram investidos em diversas áreas no município, 
como por exemplo na saúde; no setor de obras, consertando estradas que o partido do 
PP, por ocasião de sua Administração, talvez tenha realizado de má forma, como é o caso 
do calçamento na vila da comunidade da Linha São Miguel, que teve que ser recapado, 
pois não tinha condições de trânsito. Da mesma forma, mencionou que foi executada a 
manutenção do asfalto da saída da cidade em direção a Cerro Largo que estava com 
muitos buracos. Lembrou que uma vez os moradores desse trecho colocaram até bagaço 
de cana-de-açúcar nos buracos em frente ao antigo matadouro Hartmann, manifestando 
sua indignação. Disse que também foram compradas máquinas, e ainda foram realizados 
outros investimentos no município. Em seguida o vereador Vilmário afirmou que o 



Deputado Marcel Van Hattem, rapaz jovem do Partido Progressista, não tem nada de 
progressista, pois quer proibir qualquer manifestação dos professores nas escolas que 
possa caracterizar simpatia à determinada ideologia, sendo que os mesmos já perderam a 
autoridade e autonomia. Salientou que esse projeto do deputado abre brechas para 
denúncias e opressões. A moção foi feita com a intenção de chamar a atenção da 
Assembleia Legislativa para que esse projeto não seja aprovado, pois será uma 
calamidade na área da educação. Argumentou que no momento o país e o Estado estão 
abrindo a democratização na área de educação, e assim o vereador questionou como é 
que um professor, principalmente de sociologia ou de história não vai poder falar de 
política com os alunos, sustentando que o debate é natural no ensino médio e na 
faculdade. Expressou sua indignação quanto ao projeto e deseja que ele não seja 
aprovado. No mais agradeceu o seu espaço. O quartoa fazer uso da palavra foi 
o  vereador Pedro Afonso Trapp, do PSB, que saudou o presidente, os colegas vereadores 
e o público presente na sessão. Iniciou seu pronunciamento falando do requerimento que 
havia feito ao presidente da Rádio Gêmeos solicitando cópia da gravação do programa 
“Conversando com a comunidade” realizado no dia 29 de maio, que tinha como convidado 
o prefeito municipal. Disse que em certos momentos do programa o prefeito faltou com a 
verdade e em outros, sonegou informações. Lembrou que o prefeito falou que a Mesa 
Diretora é contra a construção do centro administrativo. Segundo o vereador Pedro, o 
prefeito pode construir a prefeitura quando quiser, pois o Poder Legislativo já devolveu nos 
últimos 3 anos mais de R$ 600.000,00 ao Executivo. Outra questão levantada pelo prefeito 
no programa, e que o presente vereador pontuou, foram os gastos dos últimos anos pela 
Câmara de Vereadores. Disse que no ano de 2014 foi onde mais se gastou, mas segundo 
o vereador Pedro, o prefeito sonegou a informação de que nesse mesmo ano a presidente 
Miriam havia aberto mão de R$ 168.000,00 para o Executivo repassar às associações, R$ 
7.000,00 para ajudar na realização do Natal Luz, R$ 10.000,00 para Rádio Gêmeos e além 
disso o Poder Legislativo devolveu ao Poder Executivo R$ 238.834,23 no final do ano de 
2014.O vereador enfatizou que quando o prefeito foi questionado sobre os valores gastos 
e devolvidos ao Executivo referente aos anos de 2005 a 2009 o mesmo disse não possuir 
essas informações, pelo fato de a contabilidade ser feita na época pela Câmara. Segundo 
o vereador Pedro, o prefeito poderia ter se informado desses valores com o atual vice-
prefeito, Sr. Afonso Nikodem, que na época era vereador. O Estado inteiro saberia dizer 
onde foram gastos esses valores, pois a Câmara na época ficou conhecida em toda mídia, 
pelo fato de fazer diárias indevidas, gastar o dinheiro público em viagens. O vereador disse 
novamente que o prefeito está liberado para construir a prefeitura, mas que a Câmara 
também tem o direito de adquirir ou construir sua própria Casa. Lembrou ainda que fala-se 
até de fazer uma pesquisa de opinião pública sobre esse assunto, que afinal é uma ótima 
ideia, mas que seja feita com toda população e não apenas com a seleção de apenas 
algumas pessoas. Em seguida lembrou que na época de construir a escola São Luiz 
Gonzaga do lado do estádio, não foi consultada a opinião dos vereadores nem da 
população. Finalizou agradecendo aos presentes e pelo seu espaço. O quinto a falar foi o 
vereador Mauricio Klein Gonçalves, do PP, que saudou o senhor presidente Milton, os 
colegas vereadores, os funcionários da casa, o público que assistiu à sessão e os 
radiouvintes da rádio gêmeos. Iniciou fazendo um comentário sobre as colocações feitas 
pelos colegas vereadores, principalmente acerca do questionamento do vereador Vilmário 
a respeito do posicionamento contrário do vereador pronunciante em relação a algumas 
moções. Sustentando seu discurso, mencionou que o posicionamento é de cada um, 
podendo ser favorável ou contrário, dependendo do que cada um entenda ser coerente. 
Referiu que o vereador Vilmário faltou com respeito na sessão passada. Argumentou 
dizendo que o vereador Vilmário, bem como o vereador Roque Gilberto ironizam as suas 
colocações, e, nesse sentido, pediu respeito pois se considerou alguém respeitoso. 
Referente à matéria publicada pela mesa diretora, disse estar faltando informações, 
inclusive relacionadas a números, que, referindo-se à fala do vereador Pedro Afonso, 
sustentou que o que é verdade tem que ser dito. Respondendo ao discurso do vereador 
Pedro Afonso, o vereador Mauricio sustentou que quando o Pedro Afonso fala em construir 
uma nova prefeitura, não deve usar a palavra prefeitura mas sim centro administrativo, que 
é diferente de prefeitura, devendo tomar conhecimento daquilo que se está pensando em 



construir, daquilo que a ACI quer, que a prefeitura quer, daquilo que muitas pessoas 
querem. Defendeu ainda que o centro administrativo geraria uma grande economia, pois o 
número de alugueis que o Município paga, tanto a Câmara, como também vários órgãos 
do Poder Executivo, além das despesas da ACI, poderiam ser evitadas. Alegou que é 
preciso pensar nisso, que o centro administrativo não será benéfico apenas para este 
governo, ou para o próximo, mas sim para todo o futuro. Argumentou que gastar dinheiro 
com viagens indevidamente, como ocorreu em outras épocas da Câmara, em que foram 
realizados muitos gastos, é errado, mas que é preciso pensar para frente. Mencionou que 
os recursos economizados no Poder Legislativo são do povo, e ele que deve decidir onde 
deve ser investido. Criticando o projeto de resolução apresentado, de suplementação do 
orçamento do Poder Legislativo, na dotação referente à compra de imóvel, em mais R$ 
60.000,00, totalizando R$ 300.000,00, disse que tal ação é contraditória em relação 
àqueles que são contrários à construção do centro administrativo por se tratar de momento 
de crise, como defendem, devendo-se evitar gasto, mas ao mesmo tempo defendem a 
aquisição de um imóvel e construção de um prédio para a Câmara. Disse que diante disso 
também não se poderá gastar com a construção de um prédio para instalação da Câmara. 
Argumentou que é difícil identificar a vontade de alguns vereadores, que não querem 
gastos com centro administrativo mas pretendem gastar com compra de terreno e 
construção de prédio para o Poder Legislativo. Disse que é favorável à construção do 
centro administrativo se possível, respeitando os dois poderes, cada um com seu prédio, 
seu espaço físico. Disse que é possível aproveitar o amplo espaço onde está instalada a 
prefeitura hoje, deixando de se ter os gastos com a compra de terreno. Defendeu que é 
essa a discussão que a ACI quer hoje, junto com o Executivo, com a Câmara de 
Vereadores, com o comércio, com a indústria e com as pessoas do município. Frisou que 
é essa a conversa que se iniciou mas que por muitos não foi compreendida da maneira 
devida. Referente ao que o vereador Luis falou da não responsabilidade do ex-prefeito 
Valdi e do Dr. Anencir, argumentou que eles assinaram o TAC, tiveram de pagar algum 
valor e depois o termo de conduta foi afirmado em 2007. Sustentou que quando o então 
prefeito Valdi, na época do ano de 2007 assinou um termo se responsabilizando que 
dentro de 120 dias deveria ser solucionado o problema de nomeação de médio por meio 
de concurso, que não foi levado a cabo na época e nem no presente momento. Explicando 
o procedimento relacionado ao TAC, informou que em função de o médico não ter sido 
nomeado por concurso no prazo de 120 dias, o gestor passaria a pagar multa por 
descumprimento do termo de ajustamento de conduta. Assim, como no prazo não foi 
concursado médico, passados os 120 dias, se iniciou a aplicação diária da multa. Afirmou 
ainda que no processo consta o nome do ex-prefeito Valdi, que como o vereador Betto 
disse, possui responsabilidade no período em que foi prefeito e a partir do momento em 
que o atual prefeito, Guerino, assumiu é deste a responsabilidade, uma vez que também 
não conseguiu tomar providências para resolver a situação. Disse que a única forma de 
resolver o problema e a única solução que a Justiça irá aceitar é concursar um médico. 
Afirmou que este problema vem se arrastando desde o ano de 2007. Concluindo disse que 
existe uma ordem nas explicações pessoais dos vereadores. Manifestou seu 
descontentamento pelo fato de que em algumas vezes são jogadas informações ao ar e 
colocadas de maneira equivocadas, não concordando com tais atitudes, dizendo ainda que 
sempre manifestará seu posicionamento quanto às colocações dos demais, defendendo, 
no entanto, o respeito entre os vereadores. Agradeceu pelo espaço. O sexto na ordem foi 
o vereador Adalberto José Strieder, do PP, que saudou o presidente, os colegas 
vereadores, o assessor jurídico, a secretária, os presentes na sessão e os radiouvintes da 
Rádio Gêmeos. Iniciou seu pronunciamento fazendo um breve comentário sobre os 
projetos de lei aprovados na presente sessão. Primeiramente referiu-se ao projeto de lei nº 
020/2015 frisando a importância de se atingir um superávit financeiro, pois isso previne a 
Administração de uma possível eventualidade. Registrou que no ano de 2014 a 
Administração cumpriu com o mínimo necessário na saúde e lembrou ainda da conquista 
das agentes de saúde que passaram a receber o piso salarial. Em seguida falou sobre o 
projeto de lei nº 023/2015, dizendo que a atual Administração regularizou a questão 
ambiental da área industrial e que agora cada empresa beneficiada poderá realizar seu 
projeto de construção. Desejou sucesso ao Sr. Adair José Kieling que com a aprovação do 



referido projeto poderá fazer as instalações de sua metalúrgica. Posteriormente fez 
menção ao projeto de lei nº 027/2015 que trata de abertura de crédito suplementar para o 
Executivo dar a contrapartida para a aquisição de implementos agrícolas e atender as 
necessidades de agricultores. Desejou que a população faça bom uso desses 
equipamentos da Patrulha Agrícola. O vereador Adalberto, direcionando sua fala ao 
vereador Luis, referiu que antes mesmo do Sr. Guerino procurar a justiça para adquirir 
seus direitos como servidor público, o ex-prefeito Valdi e o ex vice prefeito Mário entraram 
na justiça requerendo o 13º salário, sendo que esse deveria ter sido pago no final de cada 
ano. Expressou sua estranheza quanto ao fato de na época da Administração Valdi e 
Mário não ter sido pago o 13º salário aos políticos, sendo que a Câmara era composta 
pela maioria de vereadores da atual oposição. Finalizou desejando a todos uma boa 
semana de trabalho, agradecendo também aos radiouvintes. O sétimo a fazer uso da 
palavra foi o vereador Mauri José Klein, do PP, saudou o presidente, os colegas 
vereadores, os funcionários da Casa, os presentes na sessão e os ouvintes da Rádio 
Gêmeos. Inicialmente o presente vereador parabenizou o vereador Mauricio pela sua 
colocação referente à construção do centro administrativo. Já a respeito da fala do 
vereador Vilmário, disse ver com bons olhos a sua posição, que mesmo fazendo parte da 
Mesa Diretora se colocou a favor da discussão referente ao centro administrativo. Mas em 
seguida discordou do comentário realizado pelo vereador Vilmário quanto a qualidade e 
durabilidade do calçamento realizado na Linha Acre. Para o vereador Mauri, o calçamento 
da Linha Acre recebeu o mesmo procedimento de construção que o calçamento da Linha 
Natal e que em torno de 10 anos ambos estarão cheios de buracos, pois é uma 
consequência natural desse tipo de obra. Na opinião do vereador Mauri não quer dizer que 
os calçamentos feitos pelas administrações anteriores tenham sido de má qualidade. Em 
prosseguimento, falou sobre o boato que surgiu nas redes sociais em que mencionava que 
o Governo Federal realizasse uma interferência nas poupanças acima de R$ 10.000,00. O 
vereador esclareceu dizendo que existe uma lei de 2001 que proíbe justamente que o 
governo capte recursos das poupanças, pois ele não tem autonomia e poder de subtrair 
dinheiro das poupanças dos cidadãos brasileiros.  No mais estendeu um abraço aos 
ouvintes, aos vereadores e aos presentes na sessão. Finalizando desejou uma boa 
semana de trabalho a todos. Agradeceu o seu espaço. A oitava a se manifestar foi a 
vereadora Iolanda Isabel Seibel Ludwig, do PP, que saudou o presidente, os colegas 
vereadores, o público presente na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Iniciando seu 
pronunciamento fez algumas menções quanto à sessão passada. Lembrou que há uma 
multa para o município pelo fato de não nomear médico através de concurso público. 
Mencionou que não tem como concursar médico, devido ao vencimento ser de 
aproximadamente R$ 4.000,00 para uma jornada de 40 horas semanais, considerando o 
valor muito baixo. No entanto, argumentou, se fosse aprovado o projeto que está 
tramitando na Casa, que trata do aumento da remuneração do cargo de médico e da 
redução da carga horária de 40h para 20h semanais, haveria a possibilidade de se 
conseguir nomear médico. Em seguida expressou estranheza quanto à posição da Mesa 
Diretora em relação à construção do centro administrativo, pois a Mesa Diretora se 
posicionou contrária a essa obra, defendendo o argumento de não ser o momento de 
realizar uma obra dessa proporção, justificando ainda que o Brasil e inclusive o município 
estão passando por um período de crise, todavia, ao mesmo tempo a Mesa Diretora 
apresentou um projeto de resolução de abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
60.000,00 para conseguir adquirir um imóvel para instalar o Poder Legislativo. Em seguida 
parabenizou a comunidade Nossa Senhora Auxiliadora da Linha Godói Centro pelo evento 
realizado dia 24 de maio. Finalizou desejando a todos uma boa noite e agradeceu o seu 
espaço. Em seguida o Presidente Milton solicitou que o vice-presidente do Poder 
Legislativo, o vereador Pedro Afonso Trapp presidisse a mesa para dar continuidade aos 
trabalhos. Assim, o nonopronunciamento seguiu com o vereador Milton que saudou os 
colegas vereadores e o público presente na sessão. Dando prosseguimento registrou sua 
participação na marcha dos prefeitos em Brasília nos dias 25 a 28 de maio. Mencionou 
que conquistou para o município o valor de R$ 100.000,00, oriundos de emenda 
parlamentar do Deputado Federal Osmar Terra, recurso a serem destinados para 
associações agrícolas que fizeram parte do projeto da Emater para o melhoramento 



genético da grama tifton. O vereador, continuando seu pronunciamento, lembrou ainda que 
encaminhou também para o referido deputado o pedido de uma emenda parlamentar no 
valor de R$ 250.000,00 para a pavimentação com pedra irregular (calçamento), que, 
segundo o vereador, deve ser apurada pelo prefeito até final do mês de junho para que no 
próximo ano possa vir a verba. Mencionou ainda que dialogou com a ACI e que comentou 
que caso não fosse formada uma Comissão para a construção do centro administrativo até 
o final do mês de junho, o Poder Legislativo iria procurar adquirir um imóvel para instalar a 
Câmara de Vereadores. Outra questão levantada pelo vereador Milton foi quanto a não 
justificativa ao TCE pela não nomeação de médico através de concurso público, o que 
ocasionou num TAC para o atual prefeito. Em seguida comentou sobre o projeto de lei do 
FAPBSM, mencionando que foi encaminhado um ofício ao Executivo solicitando alterações 
necessárias no projeto, mas até o momento não houve resposta quanto às questões 
levantadas no ofício e por esse motivo o projeto de lei não foi incluído na pauta. 
Posteriormente convidou todos os vereadores e presentes para a solenidade em 
homenagem aos 50 anos do Instituto Estadual de Educação Cristo Redentor, a ser 
realizada no dia 12 de junho de 2015, às 18h, no salão Paroquial. Finalizando convidou 
todos os vereadores para participarem do churrasco de confraternização na comunidade 
da Linha São Pedro a ser realizado no dia 04 de junho. Lembrou ainda que no presente 
dia, 01/06/2015, iniciou-se a semana do meio ambiente, mencionando que a Câmara havia 
conversado com o secretário municipal da educação e que até o momento não havia sido 
convidada para fazer parte da Comissão organizadora desse evento. Agradeceu a 
presença dos ouvintes da Rádio Gêmeos, da mesma forma agradeceu o seu espaço. Não 
havendo mais assuntos a tratar, o vice-presidente do Poder Legislativo, o vereador Pedro 
Afonso Trapp, na função de presidência, deu por encerrada a presente Sessão Ordinária. 
Plenário V. Marisa C. R. Rohleder da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, 
ao 1º (primeiro) dia do mês de junho de 2015. 
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